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PARECER Nº 2589/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 002/2012.  
Trata-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, apresentado pelo Vereador Eliseu 
Gabriel, em coautoria dos nobres Vereadores Agnaldo Timóteo, Alfredinho, Attila 
Russomano, Carlos Neder, Chico Macena, Donato, Edir Sales, Francisco Chagas, 
Goulart, Ítalo Cardoso, Jamil Murad, José Ferreira Zelão, José Rolim, Juliana 
Cardoso, Marco Aurélio Cunha, Milton Ferreira, Noemi Nonato e Souza Santos, que 
acrescenta inciso VI no artigo 203, do Capítulo I, do Título VI, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo para garantir oferta de educação integral a estudantes 
matriculados na rede municipal de ensino.  
A iniciativa inclui inciso à redação do artigo 203 da Lei Orgânica do Município, que 
trata dos deveres do Município de São Paulo a serem garantidos quanto à 
educação.  
Nos termos da propositura, será obrigatória a oferta de “educação integral no 
ensino infantil e fundamental, com jornada escolar mínima de 7 (sete) horas 
diárias, aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino”.  
Na visão do nobre Autor a iniciativa deve prosperar porque possibilita maior 
permanência na escola às crianças e adolescentes matriculados na rede municipal 
de ensino, permitindo a oferta de atividades que extrapolam a educação regular, 
complementando a formação por meio de atividades culturais como teatro, 
artesanato, literatura e esportes, importantes no processo de formação de caráter 
dos indivíduos. O autor informa a conclusão de pesquisas que apontaram a 
importância da iniciativa, pois em municípios onde o ensino em tempo integral foi 
implantado, houve vertiginosa queda no índice de crimes.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa elaborou parecer pela 
legalidade do projeto, informando que deverão ser realizadas ao menos duas 
audiências públicas durante a tramitação da propositura, nos termos do art. 41, XI, 
da Lei Orgânica do Município.  
Considerando a importância de se priorizar a educação infantil, uma vez que a 
iniciativa busca a melhora da oferta dos serviços públicos de educação, pois 
possibilita maior permanência dos estudantes na escola, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. Todavia, visando possibilitar a 
adequada adaptação da estrutura vigente nos equipamentos municipais, 
apresentamos à redação do projeto o substitutivo abaixo a fim de que seja gradual 
a referida oferta do serviço público.  
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO  PROJETO 
DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 02/2012  
“Acrescenta inciso VI no artigo 203, do Capítulo I, do Título VI, da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo para garantir oferta de educação integral a estudantes 
matriculados na rede municipal de ensino.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO promulga:  
Art. 1º - O artigo 203, do Capítulo I, do Título VI, da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, promulgada em 4 de abril de 1990, passa a vigorar acrescido do inciso 
VI:  
“Art. 203...................................................................  
...................................................................  
VI – Gradativo oferecimento de educação integral no ensino infantil e fundamental, 
com jornada escolar mínima de 7 (sete) horas diárias, aos estudantes matriculados 
na rede municipal de ensino”.  
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta emenda à Lei Orgânica 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário.  



Art. 3º - Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos, revogadas as disposições em contrário.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 27 de novembro de 2013.  
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